Simulering psykiatrisk klinikk
Mottak av pasient med, eller med mistanke om coronasmitte
Rådgiver ved Senter for simulering og ferdighetstrening, Helse Bergen, RFM
ferdighetssenteret@helse-bergen.no

Læringsmål
Utføre korrekt smittehåndtering i mottak av pasient med mistanke om eller påvist coronasmitte.

Utstyr tilgjengelig
-

Smitteutstyr: frakk, munnbind, hansker, visir.
Håndsprit og overflatesprit.
Container for smitteavfall og vanlig boss.
Metalldetektor (eller noe som likner)
Plastbakke til oppbevaring av mobil og andre små eiendeler.

Pasientbeskrivelse
Pasient med kjent psykoselidelse kommer til relevant psykiatrisk mottakspost (HBergen:Pam 1 (evt. til S1 eller S5))
med følge av psykiatriambulansen. Pasient kommer fra (Bergen) legevakt etter bekymringsmelding fra naboer
der han bor da han har fremstått paranoid og forvirret siste tid. Pasient har hoste og vondt i kroppen. Temperatur
er målt på (Bergen) legevakt til 38,3 C. Det er mistanke om coronasmitte og det er tatt test på (Bergen) legevakt
for dette. På grunn av sin psykiske tilstand skal pasient innlegges i Psykiatrisk akuttmottak for vurdering.
Pasient fremstår forvirret, men er ellers rolig og samarbeidsvillig. Han har på seg munnbind fra ambulansen.

Situasjon
Pasient skal tas imot av sykepleier(e) og evt. behandler. Han skal levere fra seg eiendeler og sprite hender,
deretter følges inn til pasientrom.

For markører
Pasient skal fremstå moderat forvirret, men samarbeidsvillig. Han leverer fra seg det han har i lommer som er
nøkler og mobiltelefon. Leverer også fra seg en sekk med eiendeler som han har med seg. Pasient berører flere
flater før han får tatt på håndsprit. Han samarbeider deretter fint om å gå inn på rommet.

For aktører
- Før pasient kommer, skal smittevernutstyr tas på etter smittevernprosedyre. Smittefrakk, hansker, munnbind
og visir/briller.
- En person tar imot pasientens eiendeler og gjennomgår disse.
- En person tar ansvar for å få pasient til å sprite hender og deretter ta på munnbind og følger pasienten til
rommet.
- Alle smitteverntiltak som er påkrevd skal gjennomføres etter at pasient er fulgt til rom.
- Personalet skal så ta av seg smittevernutstyr etter godkjent prosedyre før simuleringen avsluttes.
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